
 

 

Philips EasyLife
Torbalı elektrikli süpürge

EnergyCare
ParquetCare

FC8136
%20'ye kadar daha fazla enerji tasarrufu*

Her gün daha çevreci
Philips EasyLife EnergyCare elektrikli süpürge yüksek güçlü temizleme sonuçları sunarken, 
enerjiyi daha az tüketir. Son derece verimli motoru, 2000 W'lık elektrikli süpürgeyle aynı 
performansı sunar ama %20 daha az enerji tüketir. Her gün daha çevreci olun!

Düșük güç tüketimi, yüksek güçlü sonuçlar
• 2000 W ile aynı performans ve %20 daha az enerji tüketimi
• Maks. 375 Watt emiș gücü üreten 1400 Watt motor

Kolay temizleme için geniș erișim alanı
• 10 m'den daha uzun kordon

Parke zeminler için çizilmeye karșı koruma
• Yumușak fırça kılları ile özel parke bașlığı

Evinizde temiz hava
• HEPA filtre ile dıșarıya çıkan hava mükemmel filtrelenir

Uzun süre kalıcı toz alma
• Daha uzun ömürlü performans için 3 litrelik s-bag toz torbası



 2000 W'a eșdeğer sonuçlar, %20 daha az 
enerji

Son derece verimli motor 2000 W elektrikli süpürge 
ile aynı performansı verirken, %20 daha az enerji 
tüketir.

Uzun kordon

Uzun kordon sayesinde odaları ara vermeden 
temizleyebilirsiniz. Bu ürün, 10 metrenin üzerinde 
erișim sağlar.

HEPA filtre

Bu HEPA filtre, alerjilere neden olan zararlı 
parazitleri yakalar. Etkin performansın korunması için 
HEPA filtre 6 ayda bir değiștirilmelidir.

3 litrelik s-bag toz torbası

Toz torbanızın kapasitesini en iyi șekilde 
kullanmanıza olanak veren bu büyük torba, sık 
değișim gerektirmez.

Parke bașlığı

Sert zeminlerin dikkatle temizlenmesi için özel olarak 
tasarlanmıș, yumușak fırça kıllarına sahip bu bașlık ile 
artık çizik riski yok.
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Teknik Özellikler
Tasarım
• Renk: Mavi

Performans
• Giriș gücü (IEC): 1400 W
• Emiș gücü (maksimum): 375 W
• Vakum (maks.): 28 kPa
• Hava akıșı (maks.): 40 l/s
• Gürültü seviyesi (Lc IEC): 80 dB

Filtreleme
• Toz kapasitesi: 3 l
• Toz torbası türü: s-bag
• Boșaltma filtresi: HEPA yıkanabilir filtre

Kullanım
• Faaliyet yarıçapı: 10 m
• Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
• Tașıma kolu: Ön
• Toz torbası dolu göstergesi
• Ek: Konik
• Park veya saklama yardımcısı: Arkada ve altta
• Tekerlek tipi: Lastik
• Güç kontrolü: Elektronik çalıșan cihaz
• Kordon uzunluğu: 7 m

Bașlıklar ve aksesuarlar
• Standart bașlık: Çok amaçlı bașlık
• Ek bașlık: Parke bașlığı
• Aksesuarlar: Aralık temizleme bașlığı, Küçük fırça
• Aksesuar saklama: Boru klipsinde

Sürdürülebilirlik
• Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüșümlü kağıt
• Ambalaj: > %90 geri dönüșümlü malzeme
• Motor: Enerji tasarrufu, yüksek verimlilik

Ağırlık ve boyutlar
• Ağırlık: 5,5 kg
•

* 2000 Watt'lık elektrikli süpürgeye oranla; Philips'in kendi ölçümü, 
2010.
Yayın tarihi 2018-03-18

Sürüm: 1.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.

www.philips.com
Özellikler
Torbalı elektrikli süpürge
EnergyCare ParquetCare

http://www.philips.com

